
 الشٌخ أحمد بن ناصر القعٌمً -شرح كتاب أخصر المختصرات 

 : من الخٌار إلى نهاٌة الرباالدرس الثانً عشر

سم هللا الرحمن الرحٌم والصالة والسالم على أشرف المرسلٌن سٌدنا محمد وعلى آله ب

 :ول المؤلف غفر هللا لنا ولهٌق اللهّم اغفر لنا ولشٌخنا وللحاضرٌن، ،أجمعٌن وصحابته

. اٌار مجلس: فالمتباٌعان بالخٌار ما لم ٌتفرقا بأبدانهما عرف  خ   ٌار سبعة أقسام:: والخ  فصل"

البٌع، وٌنتقل  م حٌلة ولم ٌصحّ وحر  ، ٌار شرط: وهو أن ٌشترطاه أو أحدهما مدة معلومةوخ  

 تصرف فً مبٌع وعوضه مدتهما إال عتق مشتر   لكن ٌحرم، وال ٌصحّ  لك فٌهما لمشتر  الم  

بن ٌخرج عن العادة لنجش أو غٌره، ال ٌار غ  وخ   ا، وإال تصرفه فً مبٌع، والخٌار له.مطلق  

وخٌار غبن وعٌب  وخٌار تدلٌس بما ٌزٌد به الثمن، كتصرٌة وتسوٌد شعر جارٌة.. الستعجال

ٌ   وتدلٌس على التراخً ما لم ٌوجد دلٌل الرضا إال فً تصرٌة فثالثة أٌام. نقص وخٌار عٌب 

ٌّر بٌن إمساك مع أرش أو رد وأخذ كمرض وفقد عضو وزٌادته، فإذا علم العٌب خ  قٌمة المبٌع، 

ر فٌه بٌن أخذ أرش ا خٌّ ب عنده أٌض  وإن تلف مبٌع، أو أعتق ونحوه تعٌن أرش، وإن تعٌّ ، ثمن

وخٌار تخبٌر ثمن . بٌمٌنه ن حدث فقول مشتر  ورد مع دفع أرش وٌأخذ ثمنه، وإن اختلفا عند م  

أو باع  ةحٌلله أو بأكثر من ثمنه  قبل شهادته أو ممن ال ت  ال  اشتراه مؤجّ  أّنهأو كثر أفمتى بان 

قدر ثمن أو ب اختلفاٌن وإذا ختالف المتباٌع  ٌار الخ  ر. وٌاالخ   مشتر  لن ذلك فسطه ولم ٌبٌّ بعضه بق  

اشترٌته بكذا  ما مشتر  ا، ثّم بكذ وإّنما بعتهبعته بكذا  مابائع حلف  ألحدهما أو لهماة نبٌّ وال  ةأجر

 مشتر  غرم وٌٌتحالفان  تلف  وبعد ر، بقول اآلخ الفسخ إن لم ٌرض   ولكل  ا، ه بكذتاشترٌ وإّنما

ٌسقط ه فقول بائع فأو عٌن مبٌع أو قدر  ، فقول ناف   شرط ونحوه وأوإن اختالفا فى أجل ه، بقٌمت

 .ٌّر ما تقّدمت رؤٌته"وتغ ةلف فى الصفللخ  

ٌّنا محّمد وعلى آله بسم هللا الرحمن الرحٌم  الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا نب

من شروط البٌع وانتهى رحمه هللا تعالى نتهى المؤلف ابعد أن وأصحابه ومن اهتدى بهداه، 

ختار ٌختار اسم مصدر االخٌار هو : رٌاالخ  أ المؤلف رحمه هللا فى فصل الحدٌث عنها بد

ا أن ٌفسخ العاقد العقد أو إمّ  ،مضاءالفسخ أو اإل: األمرٌنٌر نا طلب خ  والمراد به هر، اختٌا

 .مضاءاإل إّمافسخ وال إّمار بٌن أمرٌن فٌما هو أصلح وأخٌر له خٌّ ٌ   ،هذا المراد بالخٌار -ٌمضٌه 

ثمانٌة  المنتهى ًها فعدّ وأّنها سبعة،  االقناع" تب ع المصنِّف هنا الماتن الخٌار سبعة أقسامقال: "

ا وذكر المؤلف  ٌثبت الخٌار و"قوله  ًٌار فوسٌأتٌنا فً آخر الخ   ،لكن بدون عددمن اهنا الثأٌض 

 .ها تسعةفذكر أنّ  الغاٌة ًا فوأمّ  "رؤٌته توتغٌر ما تقدم ةالصف ًلخلف فل

 :الخٌار سبعة أقسام :ال رحمه هللاق

 ابن حدٌث  ًهللا علٌه وسلم ف ىل رسول هللا صلوقواألصل فً هذا الخ ٌار  خٌار المجلس

وخٌار المجلس ن، الحدٌث رواه الشٌخا" اجمٌع  وكانا لم ٌتفرقا  عان بالخٌار ماٌِّ الب"عمر 

 ٌختار -ٌار من المتباٌعٌن له الخ   فكل  ، دحصل فٌه العق يالذالمكان  -التباٌع  مكانالمراد به 

ة وإّنا العقد والصفق ًا أن ٌمضمّ إر  العاقدٌن مخٌّ ال  ن فك  مكان معٌّ  ًإذا حصل العقد ف -ا مّ إ

 نا فًٌعنً ٌختلف التفرق عند" الم ٌتفرقا بأبدانهما عرف   بالخٌار ما فالمتباٌعان" ،ٌفسخأن 

 ًصحراء فبأن ٌمش ًفإذا كان ف ،ع فٌه إلى العرفرج  ٌ  وختالف مواضع البٌع االمذهب ب

 ةإلى غرفلعاقدٌن أحد ا بٌت فبأن ٌنتقل ًذا كان فإو ،صاحبه خطواتل اأحدهما مستدبر  



ٌكفً  وأطا أن ٌحدث التفرق بٌن العاقدٌن ٌشتر وهل ،فٌها العقد وقع ًالت ةأخرى غٌر الغرف

 وحٌنئذأن ٌنصرف أحدهما من مجلس العقد  ًٌكف ؟ٌنصرف أحدهما من مجلس العقدأن 

من نفس المجلس، ٌكفً أن ٌغادر أحد  ناال ٌشترط أن ٌتفرق العاقدٌعنً  ،ٌتحقق التفرق

 العاقدٌن مجلس البٌع، حٌنئذ حصل التفرق.

ن ٌفسخ صاحبه أا من ا ال ٌجوز أن ٌتفرق أو ٌقوم أحد العاقدٌن خوف  على المذهب أٌض  و

هللا علٌه  ىكان ابن عمر رضى هللا عنهما ٌفعله والرسول صلوٌحرم  ،ال ٌجوز - العقد

هللا عنهما لم  ًضابن عمر ر فٌقولون لعلّ  "رقه خشٌة أن ٌستقٌلهأن ٌفا وال ٌحلّ " :وسلم قال

حد أن تفارق المجلس بسرعة أذا عقدت مع إك م أنّ المذهب ٌحر   ًوعندنا فً. ٌبلغه هذا النه

ن ألو فارق مجلس العقد خشٌة  ،تكلٌفًهذا الحكم ال -ومع هذا التحرٌم  ،ن ٌفسخ العقدة أخشٌ

 .االبٌع ٌكون الزم   ٌفسخ العاقد العقد فإنّ 

 ة خٌار المجلستمدٌد مد  عن  ةوخٌار الشرط هو عبار: طخٌار الشر ًالثان :هللا هقال رحم ،

ٌار الشرط هو . خٌارالخ   ىق المتعاقدان انتهمتعلق بمجلس العقد فإذا تفرّ خٌار المجلس 

ٌ   ،ة خٌار المجلسعن تطوٌل مدّ  ةعبار  :ته شرطانشترط لصحّ ٌ   - شترط له شرطانو

، شهرثالثة أٌام، ، ناٌوم، ٌوم: معلومة ولو طالتمّدة أن تكون له  :ولالشرط األ -

وهذا الشرط األول  ة،معلوم ةأن ٌشترطاه أو أحدهما مدّ ما فً مشكلة،  ،سنة، ناشهر

 ط.لصحة خٌار الشر

فإن كان خٌار  "ةوحرم حٌل" :قال ،قرض ًلٌربح ف ةأال ٌكون حٌل :لشرط الثانًا -

 . ومنالعقد وكذلك ال ٌصحّ  ،الخٌار حٌنئذ ال ٌصحّ  قرض فإنّ فً اللٌربح  ةالشرط حٌل

 ،سلم البٌت للبائع لف ثمّ أوأخذ  باع بٌته بألف لاير مثال   :أن ٌربح بها قرض ةصورة حٌل

 ،خترت الفسخاهر ٌفسخ أحدهما أو كالهما فٌقول بعد الشف ،الخٌار لمدة شهر لناوقالوا 

لف إلى البائع صورة ٌعٌد هذه األ ومشتر   ةالذي هو مقترض حقٌقالمشتري حٌنئذ ٌعٌد 

 جرّ  احٌنئذ ٌكون قرض   ،البٌت لهذا البائع يٌعٌد المشتر ثمّ  ،ض حقٌقةصورة والمقر  

 الشرط خٌارصل فً ألا. اخٌار الشرط وال العقد أٌض   فحٌنئذ نقول ال ٌصحّ  ،ةمنفع

دلٌل إال ال ٌوجد و "شروطهم ىالمسلمون عل"هللا علٌه وسلم  ىحدٌث الرسول صل

ٌربح فً قرض لإذا كان حٌلة  "البٌع ولم ٌصح   ةحٌلوحرم " :قالط. خاص لخٌار الشر

 خالل الشرط ال اأٌض   العقد ال ٌصحّ  أنّ ً كم الوضعحال ،ه ٌحرم هذا الحكم التكلٌفًفإنّ 

 .ٌصحّ 

 فً اٌش ٌعنً؟ - فٌهما "لمشتر  فٌهما  المل ك نتقلٌو" :قوله ًوه اجد   ةمسألة مهمذكر  ثمّ 

لك ٌنتقل . ٌعود إلى خٌار الشرط وخٌار المجلس ، لمشتريلخٌارٌن الزمن  ،الخٌارٌن فًالم 

فً الثمن الذي دفعه  أو ؟المشتري إلىالمبٌع فً لملك اٌعنً ٌنتقل  الملك؟ ٌنتقل فً إٌش

الملك ٌنتقل  ،للثمن ةبالنسبي. ٌع ٌنتقل زمن الخٌارٌن للمشترما الذي ٌنتقل؟ ملك المب ؟لٌهإ

هم ٌذكرون نّ أل الذي ٌوجد فً المتون المختصره اإلشكاع. ؟ للبائن زمن الخٌارٌنلم  

الملك فٌهما والملك مّدة ٌنتقل و قال ،بالضبط الزادمثل ع، وال ٌذكرون البائ يالمشتر

 الملك هنا الذي يللمشتر فٌهماالملك وهنا قال: ٌنتقل ، هذا فً الزاد -للمشتري الخٌارٌن 

تقل الملك معناه إذا حصل ذا انإا وٌترتب على ذلك أمور عدٌدة جد  ، ٌعبٌنتقل هو ملك الم

ن؟ فً هذا الملك ةثمر  ،للمشتري ؟نرت لم  جّ أ  ة ولو حصل كسب عمار ،مدة الخٌار فهً لم 

وهذا  -ا للمشتري مٌنتقل الملك فٌه .للبائع ؟نمدة الخٌارٌن لم  الثمن فً ملك الوكذلك ٌنتقل 

التً  ةالسلع ولو كان مثال  ع، فٌه مدة الخٌارٌن للبائالملك ٌنتقل  ا فً الثمن فإنّ وأمّ  ،فً المبٌع



وهكذا  ،المشتري أو أسبوع؟ ،شهرٌن ،شهر ؟الخٌار ةمد ةن ٌلزمه النفقم   ،اشتراها حٌوان

وقت الخٌار فً  ذا حصل حملإ .على هذه المسألةتترتب مور أ ةثمانٌو أ ةٌترتب علٌه سبع

 لو تلف المببع مدة .يللمشتر ؟ن ٌكونلم   الحمل هذا سخ العقدف   التً اشتراها ثمّ  ةهذه الشا

 خ. ختار الفساذا إ ، ٌضمنهيضمان المشتر ون ٌكون؟ هالعقد زمن الخٌارٌن على م  

 لذلكتصرف فً المبٌع أن ٌٌجوز  هنّ ي ألمشترلالملك ٌنتقل  نّ أ ًوال ٌعن -وٌحرم  :قال مّ ث

ن الذي ٌحرم م   ،الخٌارٌن - مبٌع وعوضه مدتهما ًرف فتص وال ٌصح   ،ٌأثم -ٌحرم  :قال

 ًف فه تصرّ لماذا؟ ألنّ  ،فى المبٌعن ٌتصرف أالبائع ٌحرم علٌه  ؟علٌه التصرف فً المبٌع

ن الذي دفع م   ؟حرم علٌه التصرف فً العوضٌ ين الذم   ،وضهوع   :قاله. غٌر ملك

الملك انتقل  ؟ ألنّ لماذاف فً العوض ن ٌتصرّ أ ؟ المشتري هو الذي ٌحرم وال ٌصحّ العوض

ك مدة المل انتقال ا ٌترتب علىمتتصرف فً غٌر ملكك وهذا م ، أنت اآلنللبائع أصال  

 ن.الخٌارٌ

وٌحرم ي، الملك انتقل فٌه إلى المشتر نّ تصرف البائع فً المبٌع أل ال لكن ٌحرم وال ٌصحّ ق

 ًالملك ف دفعه للبائع مدة الخٌارٌن ألنّ  يالعوض الذ ًف يف المشترتصرّ  وال ٌصحّ 

 :مستثنٌاتهناك  –ا مطلق   إال عتق مشتر   انتقل إلى البائع مطلق  اوض هذا الع

ذا ا، إحدهمو ألأسواء كان الخٌار لهما : امطلق   إال عتق مشتر   قال: :لوّ االستثناء األ -

 .التصرفات ال تنفذ ةا بقٌّ أمّ  ،تق هنا ٌنفذالع   العبد الذي اشتراه فإنّ  يعتق المشترأ

سٌارة واشترط  شترى مثال  اإذا ، همبٌع والخٌار ل ًوإال تصرفه فقال  ً:الستثناء الثانا -

 أو رها مثال  أجّ  بأن ةف فً السٌارتصرّ  ثمّ  مثال   ة أسبوعالمشتري أن ٌكون له الخٌار لمدّ 

ما حكم هذا  ،ر له فقط لم ٌشترط للبائع الخٌاراٌالخ   -ف باعها حٌنئذ ما حكم هذا التصرّ 

ٌ  ث ،ٌجوز ؟و ال ٌجوزأٌجوز  ؟التصرف  ؟ ٌصحّ هذا التصرف أو ال ٌصحّ  ا هل ٌصحّ ان

 -لزم نقول فسخ لخٌاره فإّن العقد اآلن حٌنئذ حٌنئذ  ، لكن تصرفه اآلنهذا التصرف

ما حكم تصرف البائع  .مبٌع والخٌار له ًف - أي المشتري -وإال تصرفه  اصار الزم  

والحكم ، ٌجوز ؟ٌجوز أو ال ٌجوز ؟و ال ٌصحّ أ ما الحكم ٌصحّ  ؟فً الثمن والخٌار له

ن نضٌفه أا هذا نستطٌع إذ   ،ه تصرف فً ملكهألنّ  ٌصحّ  ؟و ال ٌصحّ أ ٌصحّ  ًالوضع

 ا.ثالث   تثناء  اس

الثمن  ًتصرف البائع ف ،فى المبٌع والخٌار له جائز وصحٌح يالمشتر تصرفالثالث:  -

التصرف وٌحرم  لكن لو كان الخٌار لهما ال ٌصحّ  ،والخٌار له فقط جائز وصحٌح

بائع كذلك لو تصرف ال ،هوتصرف المشتري هنا فسخ لخٌار ،اآلخر رف إال بإذنصالت

 د.سخ لخٌاره وٌلزم العقفه نّ إفً الثمن والخٌار له وحده ف

 ه إذا ن  ب  قال غ  ٌ  ، هو النقص اللغة ًالغبن ف ،ةٌخرج عن العاد خٌار غبن :الثالث من الخٌارات

ٌ   اإلصطالح ًف، وخدعه ٌخرج  اا زٌادة أو نقص  إمّ  ةثمن السلع ًالعاقد ف ع  خد  الغبن هو أن 

الثمن  ًهذا مغبون ف نّ أع فً معرفة المرج   ًن ٌخرج عن العادة ٌعنب  خٌار الغ   ،عن العادة

 ًبن فغ  إذا ه أنّ هم ٌقولون ٌمثلون أنّ  ةالحقٌق ًلكن الفقهاء فف، والعر ةعود فٌه إلى العادن

 ةا وإذا ذهب علٌه عشره ٌكون مغبون  ذهب علٌه عشرون بالمائة فإنّ  بالمائة أو مثال   02

ه ٌكون الغبن عندهم عشرٌن بالمائة إذا فقد عشرٌن بالمائة فإنّ  ًٌعن ا،بالمائة ال ٌكون مغبون  

الحقٌقة  ًهذا ف ؟تمثٌال  و أ اهل هذا ٌكون تحدٌد  ، او البائع طبع  أ يكان المشتر ا سواء  مغبون  

ا وما ه ٌكون غبن  ا فإنّ بن  العرف غ   ًف دّ فما ع  ف، ه ٌرجع فٌه إلى العرأنّ ه ذكر ألنّ  ،تمثٌله أنّ 



  ٌ سواء كان المغبون هو  -نسان بن اإلإذا غ  ا. ال ٌكون غبن  فإّنه غبن أّنه فً العرف  عدّ ال 

شترى اأو  ،السعر ذلكب ةالعاد ًباع فال ت  ا وكثٌر   امن ثمنه بأقلّ  ةالسلعالبائع بأن باع 

حٌنئذ  بثالث مائةأو  بمائتٌنوهو اشتراها  مائةبباع عادة  ت   -ا بأكثر من ثمنه ةسلع يالمشتر

الغبن عندنا ٌثبت  - الث صور فقطالغبن فً ثالمذهب عندنا ٌثبت  لكنن. ٌثبت له خٌار الغب

 :ثالث صورفً 

هللا  ىوقد قال الرسول صل الركبان ًتلق   ً:لم ٌذكرها المؤلف ه ًالصورة األولى الت -

ر"، ده السوق فهو بالخٌامنه فإذا أتى سٌّ  ي  رشت  اف ًلقّ لل فمن ت  وا الج  قّ ل  ال ت  م: "علٌه وسل

ة على صحّ  ٌدلّ  "فإذا أتى سٌده السوق فهو بالخٌار"هللا علٌه وسلم  ىقول الرسول صل

 ء. إما الفسخ أو اإلمضا ؟ماذا خٌار –لكن له الخٌار  ،العقد

أن  - الشٌخ منصور إذا تلقاه اإلنسان صّرح بهٌحرم كما  اعندنا أٌض   الركبان ًحكم تلق

ا أن إمّ  -ي ٌشترمن خارج البلد ٌتلقاهم عند سور البلد ف ةتو بالسلعأى الركبان الذٌن ٌتلقّ 

السوق حٌنئذ  ًق أو ٌبٌع علٌهم بأكثر من الذي فالسو ًف يمن الذ منهم بأقلّ  يٌشتر

البٌع والشراء ال ٌشترط البٌع  ًٌغبنوا ف اإذ  ، بنوا فلهم الخٌارهم غ  نّ أدخلوا البلد ووجدوا 

ٌدخل التاجر البلد  ًلمجتمع لكالحقٌقة ل ًف ةوهذا فٌه حماٌ .بأقل من سعر البلدفقط 

 يشتراها هذا صاحب البلد أو الذاا إذا مّ ب، أإلى األسعار ثم ٌضع السعر المناسنظر وٌ

 اإذ  ار، ؟ سٌرفع األسعلدخل بها البلد ماذا سٌفع من البلد من الركبان بثمن ٌسٌر ثمّ 

 ن.المذهب تلقى الركبا ًالغبن عندنا ف خٌار ٌثبت فٌها ًالصورة األولى الت

د شراءها لٌضر ن ال ٌرٌم   ةالسلع أن ٌزٌد فً وهو لنجش :المؤلفقال  :الثانٌة ةلصورا -

عطٌتهم سعر من أو ةالسلع ىالسوق ورأٌتهم ٌتزاٌدون علفً مررت لو  ىالمشتري حت

بن هذا فإذا غ   ،الحكم محرم ؟ما الحكم حٌنئذ ،ما ترٌد شراءه فقط ترٌد اللعب ،عندك

لٌن ٌحصل الذٌن ٌبٌعون والداّل  ةا بٌن الباعوهذا ٌحصل كثٌر   - المشتري بسبب التناجش

ٌرتفع السعرها فإذا ارتفع سعرها باعوها  ىحت ةن ٌتزاٌدوا فً السلعأ ىا ٌتفقون علكثٌر  

خٌار الغبن عندنا  ،ٌثبت له خٌار الغبنحٌنئذ بن المشتري فإذا غ   ،بهذا السعر المرتفع

بنت فً خمسٌن نا غ  أ ٌعنً ما ٌقول ،و ٌفسخ العقدأا ا ٌمضً مجان  مّ : إمرٌنأٌخٌر بٌن 

ولكن هنا  ،الذي فٌه ردّ هو خٌار العٌب  ، هذاما فًال، نقول  -خمسٌن  أعطونًلاير 

 "لنجش" .ن ٌفسخ العقدأو أا بالسعر الذي اشتراه به مضً مجان  ٌ  ن أا مّ ، إلٌس فٌه رد

كم النجش ع. حالبائ نم ةن ال ٌرٌد شراءها ولو بال مواطأم   ةلعن ٌزٌد فً السأ وهو

 ش.عن النج ىهللا علٌه وسلم نه ىالرسول صل نّ أعندنا محرم الدلٌل 

وهو عندنا فً المذهب غٌر  ،و غٌرهأقال  :التً ٌثبت فٌها خٌار الغبن ةالثالث ةلصورا -

كما ذكر الشٌخ  ل وهو المعتمد على صدق غٌره لسالمة سرٌرتهالنجش وهو المستسه  

ٌ  أوال ٌحسن  ةفهو الجاهل بالقٌم الشرعا فً مّ أوالخلوتً،  نزل من السعر ٌعنً لٌس ن 

فً  ةبروال عنده خ   ة بالقٌما جاهال  فإذا اشترى شٌئ   ة،هؤالء الباع ةرسفً مكا ةعنده خبر

ال " :قال ة.فً العاد اذا كان مغبون  إ :ذا خٌار الغبنإثبت له ه ٌنزال من السعر فإنّ اإل

هذه . غبن فلٌس له خٌار الغبنٌ   ملى استعجاله ولو تأنّ بن بسبب غ  ٌعنً لو  "ستعجالال

ٌعنً لو  "ستعجالال لإل" .المنتهىولم ٌذكرها فً  االقناعالمسأله األخٌرة ذكرها فً 

 ن.ال ٌثبت له خٌار الغبه لم ٌغبن فإنّ  ىولو تأنّ  الشراء مستعجال   ىأقدم عل

 ة، لموالمراد بها الظ   سل  مأخوذ من الد   اللغةلتدلٌس فً ، االتدلٌس خٌار :ابع من الخٌاراتالر

ما هً علٌه فً خالف بظهرها ٌ   عال  ف  ة ن ٌفعل البائع فً السلعأهو ح فاإلصطالا فً مّ وأ



ما حكم العقد مع التدلٌس؟ م، محر :حكم التدلٌس ،تدلٌس خٌار :قال. الثمنبه الواقع وٌزٌد 

كتسوٌد  ما ٌزٌد فً الثمنبتدلٌس خٌار " :قال ،علٌه سلّ صحٌح لكن ٌثبت الخٌار لمن د  

 فعل فٌها فعال  اآلن هو  -د شعرها بٌض فٌسوّ أٌعنً هً عجوز وشعرها  "ةشعر جارٌ

ة فً ضرع الشا جمع اللبن اوالمقصود به "ةوتصرٌ" ،خالف ما هً علٌه ىٌظهرها عل

ه ثبت التدلٌس فإنّ  ذاإفا، هذه عادته نّ أ طرالنا اللبن فً ضرعها لٌظنّ  ٌجمع -ة و البهٌمأ مثال  

ٌ  أا مّ : إمرٌن فقطأوالخٌار هنا بٌن  ،س علٌهلّ حٌنئذ ٌثبت الخٌار لمن د   ا وال مضً مجان  ن 

ذهب لٌبٌعها  ثمّ  ةوفٌها غبار ومتسخ ة سٌارنسان مثال  كان عند اإل لو ،و ٌفسخأ ةٌأخذ زٌاد

ه فعل بها نّ تدلٌس أل؟ ال ٌكون تدلٌس ثم ذهب بها الً السوق هل هذا ةع السٌارلها ولمّ فغسّ 

على ٌظهرها  بائع فعال  ن ٌفعل بها الأا التدلٌس فهو مّ أ ،ما هً علٌه ىٌظهرها عل فعال  

 ه.خالف ما هً علٌ

لم  ما - الفور ىٌعنً لٌست عل -التراخً  ىٌار غبن وعٌب وتدلٌس عل: "خه هللاقال رحم

و تصرف أبالعٌب  ا عالم  فه فً المبٌع مثال  كتصرّ  "الرضا ىٌوجد من المشتري دلٌل ٌدل عل

ٌ   - موو عرضه بالس  أ بن فٌه وباعه مثال  فً مبٌع غ   لم ٌوجد دلٌل  ما" .عتبر فسخ لخٌارههذا 

ر فالمشتري ٌخٌّ  ،هذا ورد فٌه نص ةالناقاللبن فً ضرع  " تصرٌةةالرضا إال فً تصرٌ

ٌ  أٌام منذ علم بٌن أ ةفقط ثالث ذا إمن التمر سلٌم  امعها صاع   ها وٌردّ و ٌردّ أ باألرشمسك ن 

 ها.حلب

  فقد عضو والمبٌع كمرض  ةنقص قٌمٌ   وخٌار عٌب" :قال :هم الخٌاراتأالخامس وهو

فً  ةءاالرد ةاللغالعٌب فً  ،آخر كالمه إلى .."كمسار بٌن اإلٌ  وزٌادته فإذا علم العٌب خ  

عٌن المبٌع نقص  :وال  أ :قسمٌن ىفهو عل االصطالحا فً وأمّ  ،المطلعة كما قال فً السلع

ٌ   - ةولو لم تنقص به القٌم مة. خٌار العٌب ولو لم تنقص به القٌ ٌثبت لهوعتبر عٌب هذا 

  ٌ  ةعٌن مكتملعملت حادث هذه  ةمثل سٌار ،ن لم تنقص عٌنهإنقص قٌمته عند التجار و :اثان

، طٌب تنقص قٌمتها السٌارة التً فٌها حادث لتجارعند افً الحقٌقة لكن  ة،حلّ صوهً م

قٌمتها عند التجار  ها تنقصإنّ ف ةحلّ صوم ةكانت عٌنها مكتمل لو ىحت ،نآلة اعٌنها مكتمل

 ةالمشتري الذي ٌجد فً السلع نّ أ ىاتفق العلماء عل وحٌنئذ ٌثبت للمشتري خٌار العٌب.

ٌ  أا مّ إو ،وهذا اتفقوا علٌه -ن ٌفسخ أا مّ إ :مرٌنأله الخٌار بٌن  اعٌب   لكن خالف مضً ن 

ن أا مّ إ :رشأر فقالوا ما فً شًء ال ٌوجد ا الجمهوأمّ  ،رشاألٌمضً مع هنا وقالوا  ةالحنابل

خذ أفقالوا ٌمضً مع  -ة هذه من مفرادات الحنابل -ة ا الحنابلمّ ا، أو ٌمضً مجان  أٌفسخ 

آلن لم ٌحصل علٌه لذلك ٌأخذه إلى ا ،أخذهدفعه ما لثمن الذي لهناك شًء مقابل  نّ أل األرش

 . رشباأل

ر ثناء العقد فهل ٌثبت له الخٌار؟ لٌس له خٌاأ هذا علمإ امّ أ -ٌب بعد العقد فإذا علم الع قال

 .وأخذ الثمن و ردّ أرش أمساك مع إر بٌن ٌّ فإذا علم العٌب خ   ،ةبصٌر ىعل دخله نّ أل

ٌاها إوهناك طرٌقه سنعطٌكم ، ا من ثمنها ومعٌب  المبٌع صحٌح   ةهو قسط ما بٌن قٌم رشاأل

عنً كٌف نستخدم ٌ -سبة بالجواالت الحا -  ثمّ وال  أ ةحساب نستخرجها من النسب إلىتحتاج 

 هو الثمن ،ك عندنا ثمن وهناك قٌمةن نقول الطرٌقة هناأ قبل وال  أ هناك عندنا ،رش العٌبأ

ٌ  ه - انالذي تعاقد علٌه العاقد  ،السلعة عند التجار فً السوق ةقٌم هً ةوالقٌمن، ثم ىسمّ ذا 

مثال إذا باع ه. ا من ثمنا ومعٌب  المبٌع صحٌح   ةرش هو قسط ما بٌن قٌمٌقول فً تعرٌف األ

 إلىماذا ٌفعل حٌنئذ؟ نذهب  شن ٌأخذ األرأراد أعٌبة ثم وجدها م   بمائة لاير ثمّ  ةسلع

م الفرق بٌن المائة ك ،بمائة وخمسٌن اا بمائة وصحٌح  فً السوق معٌب   ، نقولقٌمتهالسوق



م ثلث ك ،المائة فٌعٌد البائع ثلث المائة إلىنعود بالثلث  ،؟ الفرق الثلثوخمسٌنمائة وال

هناك ش. ن كٌف نستخرج األرعرفنا اآل ة،هذا استخراج بالنسب ،اتقرٌب   3...ة؟ المائ

 ىنقول هً عل :الطرٌقه هًر، ي مثال ال تحتاج تفكٌى أها علقا نطبّ جد   ةسهل ةحسابٌة طرٌق

 :مراحل أو مراتب

: أو -  .امعٌب   ا ثمّ م المبٌع عند التجار صحٌح  ٌقوّ ال 

-   ٌ  .اقٌمته صحٌح   ىا علنقسم قٌمته معٌب  ا: ثان

 ا.تج نضربه فً الثمن الذي تباٌع علٌه فٌخرج ثمن المبٌع معٌب  االن: اثالث   -

و المرتبة أاألولى  ةالطرٌق ؟ه معٌب ماذا نفعلن أنّ اشترٌت جوال بمائة لاير فتبٌّ  :مثال

ٌ  مائة وخمسٌن، ثومعٌب  بمائتٌنا قالوا صحٌح مه صحٌح  قوّ ن ى:ولاأل ا م قٌمته معٌب  نقسّ  :اان

فً الثمن  الناتجنضرب هذا ة: الثالث ةالمرتب ،3..2= 022÷ 032 :اذ  إا قٌمته صحٌح   ىعل

 إلى لو نظرنا وفعال   .3.كون ٌ 100×75 :اٌخرج ثمن المبٌع معٌب   ،الذي تباٌع علٌه

الربع خمسٌن، الخمسٌن بالنسبة للمائتٌن كم؟  عند التجار ونقص منه مائتان قٌمته - المائتٌن

ا أنقصنا من ن لنا ٌّ تب فإذا هذه الطرٌقه  3.صبح بدل المائة أفالربع  ةالمائأننا نحن أٌض 

 ب.العٌ شٌظهر بها أر

وإن " :قال ثمّ ". نخذ الثمأوالمعٌب المبٌع  و رد  أرش أمساك مع إر بٌن ٌ  خ  " :قال رحمه هللا

عتقه المشتري فحٌنئذ ال أ ا ثمّ معٌب   ا عبد  مثال   ىاشتر"، عتق ونحوهأ  و أالمبٌع المعٌب  تلف

ا"وإن تعٌّ " :قال ثمّ . رشخذ األأبتعٌن  شر ٌأخذ فقط األرخٌّ ٌ   ٌّب  ب عنده أٌض  المبٌع إذا تع

جاءها عٌب  ثمّ  ةها معٌبنّ أتبٌن  ثمّ  ةواشترى سلع ،ا ٌدخل فً الخٌارٌض  أه عند المشتري فإنّ 

اولخر عنده غٌر العٌب األآ ٌّب عنده أٌض  ٌقول للبائع  "رشخذ األأ ر بٌنٌّ خ   ، "وإن تع

ش العٌب الذي حصل رأ دفع مع -بٌع المرد  - رد  قال: "و :و، أولرش العٌب األأعطنً أ

 أمهل هو عند البائع  "ث عنده العٌبن حدفا عند م  ن اختلإو: "قال مّ ه. ثعنده وٌأخذ ثمن

احتمل قول  إنمشتري بٌمٌنه لكن م قول القدّ ٌ   ،بالتساوي -حدهما أالمشتري ولم ٌحتمل قول 

ي. م البائع؟ ٌقدم قول المشترأالمشتري  ؟نقول م   ٌحتملكما ٌقولون صبع الزائد حدهما كاألأ

؟ نهذا العٌب حدث عند م   ةصبع زائدأعنده  نّ أن فتبٌّ  ةصابعه سلٌمأ نّ أ ىعل اعبد   ىاشتر

فٌه سقط فً  تووجد ا كتاب  مثال   ٌتذا اشترإ .القول قول المشتري ،عند البائع حدث

ن؟ الصفحات القول قول قال ت. تً المشتري وٌمسح الصفحاأٌ أنمستحٌل  هنّ المشتري أل م 

حدهم ألكن لو احتمل قول  "بٌمٌنه قول مشتر  فالعٌب ن حدث ن اختالفا عند م  إف"رحمه هللا 

 ن.مٌه ٌقدم قوله بال ٌفإنّ 

  ّبٌع :قسمٌن إلىالبٌع ٌنقسم عندنا ، نوخٌار تخبٌر ثمقال : من الخٌارات السادسذكر  ثم 

ٌع بتخبٌر الثمن ٌعنً ٌبٌعك بعد الب ،وبٌع تخبٌر الثمنن، اآل هوهو البٌع الذي نعمل :ةمساوم

ن ٌخبر بالثمن أهذا بدون  ةبٌن الناس اآلن هو بٌع المساوم ٌحصللذي ن. ان ٌخبرك الثمأ

 – ك كم اشترٌتل قولأبٌعك وأ هنا نوع ثان   ،بكم اشتراها ٌخبركن أدون  ةٌبٌع السلع

 ربعأله صور و ،و بمائة وعشرٌنأاه بثمانٌن أو بمائة ٌّ إبٌعك أبمائة وسالكأس  اشترٌت هذا

صور الخٌار ، ةمواضع، ةشرك، ةحمراب  ، ةالتورٌ ؟الصور ًما ه ةومشهور ةعروفم

 هذا نّ أبان  ٌعنً كثرأبان  ىنقول فمت ،خبرك بثمنهاأن أبعد  ةالسلعبٌعك أن أبتخبٌر الثمن 

 ىٌاه بمائة هذا ٌسمإبٌعك أنا اشترٌت هذا الكأس بمائة وأنا أمثال:  ،كثر مما باعك بهأالثمن 

 ،هً أن ٌبٌعك بأقل من رأس المال ةالمواضع .ن ٌبٌعك برأس المالأهً  ةالتورٌ ة،تورٌ



المال ن ٌبٌعك برأس أ هً ةالمرابحٌن. ٌاه بثمانإ وأبٌعكهذا الكأس بمائة أنا اشترٌت  :مثال

نا أمثل  ًه ةالشرك .ٌاه بمائة وعشرٌنإبمائة وأبٌعك  هنا اشترٌت: أمثال ة،معلوم ةبزٌاد

وهذه هً  تسأبٌعك خمسة كؤوس بخمسة رٌاال ت،رٌاال ةكؤوس بعشر ةاشترٌت عشر

  ة.الشراك

اشترٌته بمائة وأبٌعك إٌاه س المال، برأهنا البائع قال أنا أبٌعك إٌاه تورٌة، كٌف تورٌة؟ 

ٌّن أّنه بمائة وعشرٌن، حٌنئذ  بمائة، باعك إٌاه بمائة ثّم بعد ٌوم أو ٌومٌن قال، ال أخطأت، تب

 .صورةهذه ر؟ إّما أن ٌدفع الزٌادة أو ٌفسخ، هذا خٌار تخبٌر الثمن. نقول للمشتري الخٌا

بٌعه لك أو ،وسكت ئةانا اشترٌت هذا الكأس بم؟ أه اشتراه مؤجال  نّ أقال: أو  ةلثانٌصورة اال

ا ا الفارق هنا التأجٌل طبع   -ة ئه مؤجلاه اشتراه بمنّ أن بعد ذلك فتبٌّ ة، ئابم جل األبالبٌع  -غالب 

قل من لو أو اشترٌت سٌارة اآلن ٌكون ثمنها ل، فا ٌكون ثمنه أكثر مما لو كان حاال  غالب  

ه لة ولم ٌخبرأنّ مؤجّ  ةئاوهو قد اشتراه بم ةئابٌعك الكأس بمأفهذا قال ة، بعد سن ىعطت ت  كان

فحٌنئذ  ،هذا مؤجل نّ أن وتبٌّ  ،بها هذا الكأس ىالتً اشتر ةالصفلم ٌخبر  – اشتراه مؤجال  

 المذهبفٌها  الفدة التً خوهذه المسألة الوحٌ خ،و ٌفسأمضً ٌ  أن ا مّ إ بٌنر المشتري خٌّ ٌ  

ٌ  الحل بسٌط جد   - نّ أ عندنا ذهبالمف، المؤل ، ل علٌه الثمنما ٌؤج  نّ إر المشتري وخٌّ ا وال 

المؤلف هنا خالف  ذهب،المهو  هذاع، البائ ىعل لجّ جل الذي أ  األ ًن ٌدفعه فبدل ما ٌدفع اآل

ٌ  أا مّ إر خٌّ ٌ  ال، المؤلف ٌقول ، المشتري ىل الثمن علهنا ٌؤج  ، المذهب  ةئامضً وٌدفع من 

 ىل علكما أجّ  الثمنل علٌه ما ٌؤجّ نّ إخٌار الفسخ و وفً المذهب لٌس له خ،ن أو ٌفساآل

 .البائع

ن ال ن م  هذا الكأس اشتراه م   ن أنّ ذا تبٌّ ه، إقبل شهادته ل: أو ممن ال ت  قال الصورة الثالثة

ي النسب، ؟ ال تقبل شهادتهم لهن هم الذٌن م   -ه تقبل شهادته ل صول والفروع األهم عمود 

ه اشتراها لكن لم ٌخبرك أنّ  ةئاه اشتراها بمخبرك ٌا أحمد أنّ . أا الزوجاتٌض  أوٌدخل فٌها 

هذه ، من أبٌه ااشتراه افرض  ر، السعلها ه قد ٌرفع ؟ أنّ لماذا؟ ما الضرر فً ذلك، من زوجته

فأتاك وقال: أنا ة، ئاما كان البائع أبوه أعطاه فٌها ملكن ل ،السلعة تباع فً السوق بخمسٌن

ا مّ إالمشتري له الخٌار  ن ذلك نقول أنّ ذا تبٌّ إ ٌنئذ نقولة، حئاٌاها بمإوأبٌعك  ةئاشترٌتها بما

ٌ   أن  ً. مضٌفسخ أو 

ٌ  ٌعنً هو فً األ، بأكثر من ثمنه حٌلةار: فً الخٌ الصورة الرابعةذه ه باع بخمسٌن صل 

ول ه اشتراه من األه اشتراه بخمسٌن لكنّ صل أنّ ال فً األإحٌلة لكً ٌربح و ةئالكن اشتراه بم

 . إلمضاءو اأذلك بٌن الفسخ  ذا علم المشتريإا ٌض  أذا ة. هئالكً ٌبٌعها علٌك بم حٌلة ةئابم

 ىو اشترن، لمن الثم هالمبٌع بقسطباع بعض  ه بقسطه"،أو باع بعض" :لصورة الخامسةا

هذا  ولم ٌخبرك أنّ ، قالم بخمسة رٌاالتأوباعك خمسة  ،بعشرة رٌاالتقالم أٌا أحمد عشرة 

، هذه الشركة –التً تقدمت  ها هذه؟ الصورة التً ذكرتحٌنئذ بعض المبٌع هل لك الخٌار

ة، ما فٌها مشكل، بما ٌقابلها من الثمن - بقسطها بعضها باعه، لٌس فٌها خٌار أصال   جائزة

، ألف وباع الحصان بثالثٌن ألف ةئاوعمارة وحصان بم ةسٌار ىشكال هنا لو كان اشتراإل

من  ثالثٌن ألف الحصان ٌقابله كٌف أنت تعرف أنّ ف، هذا الحصان ثمنه ثالثٌن أل وقال أنّ 

فكٌف أنت وضعت ف، ة آالف أو عشرة آالف أو عشرٌن ألٌمكن ٌقابله خمسف؟ أل ةئاالم



: أو باع بعضه بقسط دالعلماء هذا البٌع مقٌّ قال . الخٌار لمشتريلحٌنئذ ٌثبت الثالثٌن ألف؟ 

ٌّد بما إذا كان ت ا لو كان من المتماثالأمّ  ،لٌس من المتماثالت المتساوٌة المبٌع الثمن، مق

ٌّد لكن هنا ة، المتساوٌة هذه لٌست فٌها مشكل  ما لوك ،ذا لم ٌكن من المتماثالت المتساوٌةإمق

ثبت هذه ٌ، رٌاالت ةراد بٌع القلم بخمسأو مثال   تبعشرة رٌاال اوكتاب   اودفتر   اقلم   ىشترا

 خ.ا أن ٌمضً أو أن ٌفسمّ : إفً الثمن بٌرحٌنئذ خٌار التخ

 اتاختالف ةخمسؤلف مذكر ال، نٌعٌابتاالختالف بٌن الم: خٌار من الخٌارات بعالسا: 

 ةنوال بٌّ ن، واآلخر ٌقول خمسٌ ةئاهذا ٌقول م، ةجرأالثمن أو  اختلفا فً قدرذا إاألول:  -

 الحل عندنا فً المذهبى، حدهما تسقط األخرأنة فبٌّ ، نةلكل منهما بٌّ ، و لهماأ ألحدهما

وهللا ما بعته بخمسٌن  فٌقول: ،ثباتاإل ىا النفً علمقدم   -البائع أن ٌحلف  ىٌجب عله أنّ 

وٌقول: وهللا ما  ،اا النفً أٌض  مقدم   -بعد ذلك ٌحلف المشتري  ثمّ  ة،ئاما بعته بمنّ إو

التحالف هل ٌنفسخ العقد  حصلذا إبعد ذلك  ثمّ ن، ما اشترٌته بخمسٌنّ إو ةئااشترٌته بم

  ٌ ً ذا رضإف ،خراآل بقول ٌرض  ن لم إالفسخ  ولكل   لذلك ٌقول المؤلفخ، ا؟ ال ٌنفستلقائ

 در الثمنلو اختلفا فً ق"وبعد تلف" ه. ما رضً ب ىٌمضً عل فإّنهأحدهما بقول اآلخر 

ذا لم إف ،ٌفعلون كما لو كانت السلعة قائمةو، بعد تلف السلعة ما الحل؟ قال: ٌتحالفان

ة السلعة التالفة وحٌنئذ ٌغرم المشتري قٌم ،العقد ٌنفسخ أحدهما بقول اآلخر ٌرض  

 ،وتلف كالب ر كٌال  أو م    موزون  اختلفوا فٌه مثال   الذيٌعنً لو كان ها، وٌأخذها بقٌمت

ٌ   ىهنا ٌقولون حت؟ مثلهٌغرم بقٌمته أو  . هً صور مستثناة ةا ٌغرم القٌملو كان مثل

القٌمة لون عا أربع صور ٌجتقرٌب   ، هناكتكون القٌمة مكان المثلً ىمت عندنا فً المذهب

ٌ   األصل أنّ  مع أنّ ً، سان بدل المثلنٌدفعها اإل لكن هنا قال: ٌغرم ، دفع مثلهالمثلً 

 .ىالمنتهلفظ  وهو، المشتري قٌمته

ل، ل واآلخر ٌقول غٌر مؤجالثمن مؤجّ  أحدهما ٌقول أنّ ، لجأختالف فً االلثانً : ا -

قول النافً ن، ها ال تؤجل فً المبٌع وفً الثماألصل فً العقود أنّ  فٌؤخذ قول النافً ألنّ 

ة ختلفا فً المداه هناك أجل ولكن أنّ  ىذا اتفقا علإالذي ٌنفٌها وٌقول أّنها غٌر موجودة. 

أن  ىاتفقت عل ال واآلخر ٌقول ةنسلم الثمن بعد سن اتفقنا أن أحدهما ٌقول هذا األجل،

ٌ  بعد نصف سننسلم الثمن   ة.ها نصف سنأنّ  قدم من قالة، 

أحدهما ٌقول أنا  :لو اختلفا فً وجود شرط، أو فً شرط: من االختالفات الثالث -

ٌ  ط، شترط هذا الشرتٌقول لم  واآلخر ٌنفً شترطت فً المبٌع وجود كذاا قدم قول ف

لمشتري نا اشترطت علٌك رهن واأالبائع قال  ،فً الرهنمثال  فا لو اختل ونحوه ً.الناف

م قول النافً الذي ٌقول ال ٌوجد قد  ٌ   ،؟ النافًنم قول م  قدّ ٌ   ،تشترط رهنلم ال ٌقول 

كل  اطبع   -فقول النافً  ،طوال بشرإغالب صل العقود تخلو من الرهون فً الأ رهن ألنّ 

 ن.قدم قوله فً الغالب بٌمٌ نم  

والمشتري  ةحدهم ٌقول بعتك هذه السٌارأ ،مبٌععٌن ال وأ :قالت: الرابع من االختالفا -

ا م قول البائع خالف  ؟ ٌقدّ نم قول م  قدّ ٌ   ى،خرأ ةسٌار -ة ٌقول ال اشترٌت منك هذه السٌار

 ف ا.هنا جعله متحال زادلا للزاد،

البائع ٌقول بعتك خمس سٌارات ل: قدر المبٌع مثا - هقدرو ت: أالخامس من االختالفا -

 ه.رات فهنا ٌقدم قول البائع بٌمٌنوالمشتري ٌقول اشترٌت منك سبع سٌا

  ّالخٌارات التً من  منوهذا الثا ،"رؤٌته توتغٌر ما تقدم ةوٌثبت للخلف فً الصف" :قال ثم

ا كعبده موصوف   اا معٌن  شٌئ  فٌما لو باعه مختص وهذا  ةوٌثبت للخلف فً الصف :ىالمنتهفً 



المشتري لم  نّ أشروط واختلفوا فً  ةالتً فً الدار واشترطوا عد و سٌارتهأالذي فً الدار 

 ةحمر وصناعألونها  ةشترٌت منك سٌارل: امثا ،بعض الشروط التً اشترطها فً المبٌع ٌر  

ٌثبت له الخٌار  زرق مثال  ألونها  نّ أن له بعد ذلك بعض الشروط ثم تبٌّ  أمرٌكٌة وهكذا

م فً الشرط السادس من شروط ا فهذا تقدّ موصوف   اا معٌن  لو اشترى شٌئ  ة. للخلف فً الصف

ٌّربٌن :البٌع ا، إّما أن  ٌ خ  ةلو اشترى داب ا. لكنو ٌمضً مجان  أٌفسخ الفسخ أو اإلمضاء مجان 

ما الحكم؟ هل  ةنولٌست لبو ةها لٌست سرٌعنّ أن ثم تبٌّ  ةنوو لبأ ةن تكون سرٌعأشترط او

ٌ  ٌثبت للمشتري الخٌار و أن ٌفسخ أا مّ إ؟ ر بٌن ماذاخٌّ ؟ نقول ٌثبت للمشتري الخٌار لكن 

ب مبٌع ا حال العقد هنا المبٌع غائالمبٌع لٌس موجود   ال، هنا ة.فقد الصف شرأأخذ ٌمسك مع 

فات لم وجدنا بعض الص وصفاتها كذا وكذا ثمّ  البٌتالتً فً  كسٌارت ة، اشترٌت منكبالصف

ا بال أرشن ٌمسك أا مّ إر خٌّ ٌ  توجد،   .ن ٌفسخأو أ مجان 

ٌ ر ماقال: " مت رؤٌته وتغ ا ٌثبت الخٌار تقد  تقّدم معنا أّنه من شروط البٌع العلم  –"، أٌض 

ٌسٌر  العقد بزمن قبلن ٌراه أالمبٌع  معرفةمن طرق بالمبٌع، والعلم بالمبٌع له عّدة طرق، 

المشتري المبٌع قبل العقد بزمن ٌسٌر ال ٌتغٌر فٌه هذا  ىن ٌرأ ،ال ٌتغٌر فٌه هذا المبٌع

 ًٌثبت ل فحٌنئذ امتغٌر   اشترٌته فوجدته بعده بٌومٌن ثمّ  رأٌته الٌوم -المبٌع فإذا اشتراه 

ٌّر ما تقّددمت رؤٌته" هذاالخٌا العقد بزمن ٌسٌر  ىعل ةمتقدمبرؤٌة  ئ اشٌ ىو اشترل ر. "وتغ

 ا.و ٌمضً مجان  أ ن ٌفسخ العقدأا مّ إر اٌثبت له الخٌ، فإّنه حٌنئذ ا عما رآهفٌجده متغٌر  

سنتكلم عنها فً المكٌاالت  ، ونحوهمكٌال   ىومن اشترقال : "ه ونحومكٌال   ىمن اشتر"و فصل

عات عندنا كلها مكٌاالت ئالما ،لباناألو الزٌوت، األرز، العدس، البر: ة المكٌالتمثلالربا، لكن أ

والمعدود  ة،الفض، الذهبس، النحا، الرصاص، الحدٌد: الموزون نحو المكٌل ما هو؟ - ونحوه

 :رموأذلك عده  ىنسان من شخص ترتب علذا اشتراها اإلإ أمور،ربعه أروع هذه ذوالم

 ، هذا الحكم األول الذي لم ٌذكره المؤلف.المشتري ٌملك المبٌع نّ ل: أومر األاأل -

-   ٌ شراء المكٌل  ىهذا األمر الثانً المترتب عل ،العقد ٌلزم البٌعبمجرد  - زم بالعقدلا: ثان

 .ونحوه

تصرف فً هذه األمور أن ٌ ال ٌصحّ  ،فٌه قبل قبضه هتصرف ولن ٌصح   :الا: قثالث   -

لقول  روع،والمعدود والمذ ا، األمور األربعة: المكٌالت والموزوناتاألربعة قبل قبضه

 ىا فال ٌبٌعها حتمن ابتاع طعام  " :علٌه متفق حدٌث - هللا علٌه و سلم ىالرسول صل

الث وهو عدم صحه التصرف فٌه قبل وللحق عندنا فً المذهب فً الحكم الث ".اٌستوفٌه

ت صفتها التً فً البٌ ًتسٌار كمثل الذي قال بعت ةصفبا المبٌع ٌض  أق به لح  ٌ   القبض

 ، ال ٌجوز التصرف فٌها حتى تقبض.قبل قبضها ال ٌجوز بٌعهاهذه كذا وكذا 

ٌ  مر اا األٌض  أ ا ق لح  لسادس الذي  ا شٌئ   اشترٌتذا إ ةمتقدم ةالمبٌع برؤٌ :بهابهذه أٌض 

ا لكن ما هناك أحكام كا، تقبضه ىالتصرف فٌها حت برؤٌة متقدمة ال ٌصحّ  ثٌرة مهمةجد 

التصرف فٌها قبل قبضها  ٌصحّ  التً ذكرناها ةعدا هذه األمور الست ما الوقت.ٌكفً 

ت ةالست بعد هذهٌقول أّنه ال ٌوجد شًء  هنّ أ ةوالمشكل و  ء: كل شً، هذه الستة ح 

مور هذه األه، رؤٌت تمتقدّ  ماة والمبٌع بصف، المزروع، المعدود، اتالموزون، تالمكٌال

ب هارهاتؤجّ  ،ن تبٌعهاأ فٌها، ال ٌصحّ تصرف تن أ ال ٌصحّ   إال بعد أن و ترهنهاأ ، ته 

ٌّنة، نا عنده أمن الراجح و ةٌعنً لو اشترٌت سٌار .تقبض الثمن هل اآلن بالصفات المع

كٌفٌة ة، صفب ه مبٌعنّ قبضها؟ ال ٌجوز ألأن أ؟ قبل لٌهاإنظر أن أبٌعها قبل أن أٌجوز لً 



تٌت أخرجت و ثمّ  ةنا رأٌت السٌارأو لالقبض لهذه األمور أمر آخر سٌأتٌنا إن شاء هللا. 

ن أدم بٌع شًء قبل اآلن ٌفتون بعالعلماء  و ال ٌجوز؟أحمد وبعتها علٌه هل ٌجوز أل

الو اشترٌت شٌ - ةالمذهب نقول هذه الصور ىا علمّ ، أّ عندهم زوال ٌج ،قبضٌ    اواحد   ئ 

ٌ   التصرف فٌه ٌصحّ هذا فقط ف ذا إلكن  ،عندنا بنقلها ةوقبض السٌار ،قبضقبل أن 

ذهبت  ثمّ  ،فً المعرض وقال هذه الثالث سٌارات أتوا بها اشترٌت ثالث سٌارات ثمّ 

، ةمعدود هاالتصرف فٌها قبل قبضها ألنّ  ؟ ال ٌصحّ بٌعها علٌهأن أألحمد فهل ٌجوز 

ه ، ٌعنً إذا قلنا هذا و دِّ حصل القبض عندنا،  -احد، اثنٌن، ثالثة كٌفٌة قبض المعدود ب ع 

، اشترٌت عشرة آصع من  ٌ شترط أن أشّغلهم وأخرجهم خارج المعرض. المكٌل مثال  ال 

األرز وأتٌت إلى الدكان وقال لً هذه عشرة آصع، هل ٌجوز لً أن أتصرف فٌها قبل 

ٌ شترط أن أكٌله وأرسل ؟ بكٌله، ٌعنً ال  ه إلى قبضها؟ كٌف ٌحصل قبض المكٌل أصال 

خالص أنت اآلن قبضت، وأنا  -إذا قال هذا صاع، صاعٌن، ثالثة فً كٌس البٌت، 

ٌ شترط عندنا فً المذهب النقل، خالف ا  أذهب إلى مشتر  وٌأخذها وهً عنده، ٌعنً ال 

فتى به اآلن   .ال بّد أن ت نقل -للشافعٌة والم 

ا فً السوق  فأراد أن ٌبٌعه فً المكان هو ورد فً الحدٌث، حدٌث ابن عمر لّما باع زٌت 

ٌعنً أردت  -نفسه فأتاه أحد الصحابه ال أذكره فقال أردت أن أضرب على هذا الرجل 

أن أبٌعه، فأخذ رجل من خلف ذراعه فقال ال تبٌعه حٌث ابتعت ه حتى تحوزه إلى رحلك، 

ر ت باع السلع حٌث ت بتاع حتى ٌحوزها التجا فإّن الرسول صلى هللا علٌه وسلم نهى أن

ا كٌفٌة قبض األطعمة إلى رحالهم ٌ شترط إال فً األطعمة، وأٌض  . المذهب عندنا ال 

ٌ نق ل على المكان الذي  ٌ كال و ٌ كال. الشافعٌة عندهم ال:  ٌ قبض بأن  سٌأتٌنا، المكٌل 

ا، حتى تستوفٌه وتنقله، ورد فً البخاري،  حصل فٌه الكٌل، وهو ورد فً الصحٌح أٌض 

ا فال ٌبٌعه حتى ورد فً الحدٌث أّن ال رسول صلى هللا علٌه وسلم قال: "من ابتاع طعام 

أمر زائد على ٌستوفٌه وٌنقله". ٌقول ابن حجر النقل زائد على الصفة، النقل من مكان 

 الكٌل، المذهب عندنا ٌكفً أن تكٌله. 

ٌ قبض المكٌل ونحوهثّم تكلّم عن  ا كٌف  ا وهً مسألة مهّمة جد   لوٌحص، "وغٌر المكٌل أٌض 

ه،ونحوه بذلك بكٌل قبض مبٌع دِّ والمذروع بذرعه  " ما معنى بذلك؟ بكٌله، والمعدود؟ ب ع 

ّل وإذا ابتعت فاكت ل" رواه  والموزنون بوزنه، لقول الرسول صلى هللا علٌه وسلم "إذا ب عت  ف ك 

. إذا كاله عند مجمع الزوائدوالهٌثمً فً  الفتحاإلمام أحمد وابن ماجه وصّححه الحافظ فً 

ن ه أمامك ٌكفً.  ز   الدكان ٌكفً، إذا و 

ا مع حضور مشتر  قال: " ٌ شترط لصّحة القبض أٌض  ا، حضور "  أن ٌكٌله وأن تكون حاضر 

عندنا فً المذهب ٌجوز أن توّكل البائع أن ٌقبض لك، هذه البنوك  مشتر  أو نائبه، ومع ذلك

أن ٌقبض لك، وكلتك البنك، ال ٌشترط أن أراه أو ٌلعبون فٌها مرتاحٌن، ٌجوز أن توّكل البائع 

ٌعنً اآلن ٌضعون الحدٌد مثل ما قال  -ال، تنظرون للسٌارة أو تعّدون السٌارات أو تزنون 

الشٌخ األطرم عنده حدٌد ٌتباٌعون علٌه، ٌقول له عندي ألف لاير، ٌقول دخلت أراه، حدٌد قلٌل 

مائة ألف وٌشترونه، ٌبٌعونه علٌك بمؤّجل ثّم هو  وٌتباٌعون علٌه مرابحة، ٌبٌعون أحمد الحدٌد

ٌبٌعه بسعر حال، وهو حدٌد واحد ٌعنً، هذه البنوك فً الغالب أّما البنوك اإلسالمٌة نحسبها أن 

، ٌعنً كلها ال تفعل ذلك. هذه أمور ٌنبغً، ٌجب على اإلنسان أن ٌتحّراها ألّن فٌها ربا صرٌح

ذهب ٌجوز عندهم، توّكل البنك: ٌشتري لك وٌبٌع لك غش، لو أردت أن ت خّرج تقول أن الم



أو نائبه، ٌجوز أن توّكل هذا البائع أن وٌقبض لك ما فً مشكلة، هنا ٌقول مع حضور المشتري 

. قال: "مع حضور مشتر  أو نائبه ووعاؤه" فٌتحقّق الشرطان: كاله وقبضه عنك ٌقبض لك

ده، ٌعنً لو أتى المشتري بالوعاء   ٌ ووضعه، أو كٌس وٌقول ضع العشرة آصع ٌقول ٌقولون ك

 كٌده كأّنه حضر.

برة ومنقول بنقل" :قال رحمه هللا برة وفً ص  ما هً الصبرة؟  -" ٌعنً ٌحصل قبض الص 

، هذه ت قبض كٌف؟ ، لٌست مكٌلة وال موزونة إّنما بالنظر، معروفة بالنظرمجموعة من الطعام

نقلتها من المكان  -هذه ت قبض بالنقل   قدور أوان  ت نق من مكان إلى آخر، "ومنقول" ٌعنً مثال  

ٌ تناولالذي اشترٌتها منه،  غٌر ما تقّدم  - وغٌره، ٌؤخذ بالٌد، ٌحصل قبضه بتناوله ما - وما 

بتخلٌة، والتخلٌة هً  -العطارات والثمارات على األشجار  بتخلٌة، وهذا ٌنطبق على إٌش؟

. ما حكم شراء األرض اآلن ت خلًّ بٌن المبٌع والمشتري، المطلعالترك واإلعراض كما قال فً 

لكبٌر؟ ٌعنً مثال  المحمدٌة اآلن، أنا صاحب مكتب عقاري عندي مائة أرض، على المخطط ا

متر وهنا حدٌقة و..، تشترٌها ٌا فالن، تذهب إلى  03أمامها شارع  أبٌعك هذه األرض

فً "د"  32رقم  -لمخططات عندنا ما ندري ، ااألرض أصال   تدري أٌنما  -المحكمة، ثّم تبٌعها 

فً الجنوب، فما الحكم هنا؟ هل هنا حصل القبض أو لم ٌحصل؟ هل ٌصّح البٌع على الخرٌطة، 

؟ أن ٌخلًّ البائع بٌن المشتري وهذه صف، لكن القبض، كٌف القبضوما فً مشكلة فً ال

ا، أغلب تجار العقارات هكذا ٌشتري األرض،  الخرٌطة وٌبٌعها، ثّم  علىهو لم ٌذهب ٌقٌن 

ا، فٌه تردد.  ٌشتري أرض فً حً آخر وٌبٌعها دون أن ٌراها، فهل هذا قبض أو لٌس قبض 

ا والصكوك اآلن، الصك الذي ٌحصل فً المحاكم، هذا ٌعتبر ٌعنً نوع من القبض،  وأٌض 

 .حصل التخٌٌل، هو خلّى بٌنك وبٌن األرض، ال ترٌد أن تذهب هذا شأنك

فسخ عقد بتراضً  االصطالحهً الرفع والفسخ، وفً  اللغةفً  اإلقالة" فسخواإلقالة قال: "

اإلقالة عندنا فً المذهب الفسخ وٌترتب علٌها ذكر الشٌخ المرداوي وابن رجب رحمه  العاقدٌن،

ا: هل هً فسخ أو بٌع، إذا قلنا أّنها فسخ، تجوز بعد النداء الثانً من صالة  هللا فروع كثٌرة جد 

بٌع، ال تجوز وهكذا، هناك أحكام كثٌر ٌمكن  الو قلنا أّنه جوز،و ال تجوز؟ تٌوم الجمعة أ

ما صورة اإلقالة؟ تشتري . لكن المذهب عندنا أّن اإلقالة فسخ، ٌعنً عشرٌن مسألة تترتب علٌها

ٌقول أنا قبلت أن أفسخ معك العقد. واإلقالة سلعة ثّم تقول أنا ال أرٌدها، وتعٌدها للبائع وٌقٌلك، 

لبت منه اإلقالة، ما حكمها؟ مستحّبة، من بالنسبة  ا بٌعته ألمن ط  ٌوم  عثرتهقال هللا أقال مسلم 

 ، وتسّن للنادم، سواء كان النادم البائع أو المشتري، شروط صّحتها:القٌامة

ٌعنً باعك إٌاه بمائة وقلت له أن تكون بمثل الثمن، فال تصّح بزٌادة أو نقصه. األول:  -

ا وال تصّح إقالة.  أرٌد أن أفسخ فٌها، فقال لك ال تفسخ إال بثمانٌن، ٌصّح بٌع 

ثمن أي السلعة  -  تالف ا، وتصّح مع تلف الثمن.الثانً: أال ٌكون الم 

 علٌه العقد، فال تصّح بغٌر جنسه.الثالث: أن تكون بنفس جنس الثمن الذي وقع  -

 عاقدٌن، فال تصّح مع غٌبة أحدهما.الرابع: حضور ال -

الزٌادة، وهو محّرم باإلجماع فً الجملة  اللغة، سٌتكلم اآلن عن أحكام الربا، والربا فً فصل

فً  الفضل: ربا الفضل وربا النسٌئة. وٌنقسم إلى صورتٌن أو نوعٌنولٌس فً كّل صوره، 

المتحدٌن فً علّة  ٌنالربوٌٌن الحالّ دة فً قدر أحد : فهو الزٌااالصطالح، وأما فً : الزٌادةاللغة

ا، هذا ربا الفضل. الربا، مثل إٌش؟ عشرة آصع من الب ر بثمانٌة آص ، ربا النسٌئةع من البر أٌض 



:تأخٌر القبض فً أحد الربوٌٌن اللذٌن اتفقا فً االصطالحهً التأخٌر، وفً  اللغةالنسٌئة فً 

ا ببر، اشترط التقابض، لكن لو حصل التأخٌر فً علّة ربا الفضل،  مثل إٌش؟ لو باع شعٌر 

 ، وفق كالم  ضوابط نذكرالتقابض، حصل ربا النسٌئة، هذا ما ٌجوز، وال ٌصّح العقد أصال 

 نخرج عنه، لن نأت  بضوابط زائدة: المؤلف، لن

  :األصناف  لكٌل،، علّة الربا فً النقدٌن: الوزن، وفً ما عداهما: االعلةالضابط األول

قال الرسول  -ستة: البر  التً وردت فً حدٌث عبادة بن الصامت، كم؟ -الربوٌة عندنا 

صلى هللا علٌه وسلم "الذهب بالذهب والفضة بالفضة" هذا إٌش؟ العلة فٌهما الوزن، "والتمر 

فإذا اختلفت ، مثل، سواء بسواء بمثال   ،بالتمر، والشعٌر بالشعٌر والملح بالملح والب ر بالب ر

وا كٌف شئتم" العلّة فً النقدٌن عندنا فً المذهب أّنه موزون، فكّل بٌعهذه األصناف ف

الب ر والتمر والشعٌر فٌه الربا، ساء كان من النقدٌن أو غٌرهما، والعلّة فً  ريموزون ٌج

 ، وهذا كالم طوٌل ال ٌسع المجال.العلّة هً الكٌل، فكل مكٌل ٌجري فٌه الربا -والملح 

ٌ قّدر كٌف نفّرق أصال  بٌن المكٌل والموزن، المكٌل ذكرنا سابق ا  ٌ قّدر بالحجم، والموزن  أّنه 

أما الموزون  وٌوضع فً الصاع،ٌ شال منه  ا من الفروق أّن المكٌل فً الغالبأٌض  بالثقل، 

ٌ شال ثّم ٌوضع على المٌزان، ثّم ٌغرز  ق الموزون هذا فركم وزن هذا ال، ٌكون قطع كبٌرة 

ا كبٌرة وٌوضع على المٌزان. آخر بٌن المكٌل والموزون ، فالغالب أّن الموزون ٌكون قطع 

ا،  عندنا فً المذهب قاعدة، الضابط فً معرفة أّن هذا مكٌل أو موزون هناك ضابط مهم جد 

ما كان مكٌال  فً زمن الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً المدٌنة فهو مكٌل فً كل زمان  كلّ 

ا فً زمن الرسول صلى هللا علٌه  ومكان ألّنهم أهل زرع وأهل حبوب، وكّل ما كان موزون 

ى لو فً كل زمان ومكان، حتوسلم فً مكة، ألّنهم أهل تجارة، تعام ل بالنقدٌن، فهو موزون 

 اختلف العرف فٌه عند الناس.

ٌ باع عندنا فً األحساء باألمرٌن بالكٌالتمر ، والوزنل ، مكٌل أو موزون؟ مكٌل، واآلن 

ن ن أربعة مراحل عندنا الم  ، المرحلة هذه الزبٌل وهو ٌسع عندنا اآلن ستٌن كٌلو، ٌعنً الم 

كٌلو. بعض كبار السّن الذٌن عندهم تقوى وورع وصالح ٌبٌع األمرٌن،  042عندنا كم؟ 

، كٌلو بالضبط 02الزبٌل، ثّم ٌضع التمر على المٌزان حتى ٌصل  -ٌضع التمر بالمرحلة 

ٌ باع بالحجم فقط، رأٌت هذا المكٌل، أربعة مراحل، أربعة أسطل تمر مثال  وإال  األصل أّنه 

ٌ شترط وزنه، لكن هم من باب االحتٌاط، حتى ٌصل إلى وزن  كغم، الكٌلو  042ٌكفً، ال 

 وحدة وزن وإن كانت تسّمى كٌلو، فهذا التمر األصل أّنه مكٌل.

بدبالنسبة  ؟ مكٌل، الحلٌبإذا ذاب ٌكون مكٌال  وإذا جامد موزون.  ، مكٌل أو موزون؟للز 

موزون، هل ٌقع ربا بٌن اللحم واللحم، ٌعنً لو أتٌب  ؟اللحماأللبان؟ مكٌل، كل مائع مكٌل. 

اتحدوا فً ، هل ٌجوز أو ال ٌجوز؟ باثنٌن كٌلو من لحم الغنم مقابل ثالثة كٌلو من لحم اإلبل

للحم أجناس باختالف أصوله: لحم الغنم جنس، لحم البقر عندنا االعلة واختلفوا فً التجانس، 

  االسم  العام، لكن هذا لحم إبل، لحم غنم. -كله ٌسّمى لحم جنس  ،جنس، لحم اإلبل

؟ هل موجود عندنا اآلن؟ ما الذي نصنع منه اآلن؟  - بطحٌن ب رلو أتٌت  ما هو الب ر أصال 

ٌ طحن فه ٌ خبز فهو طحٌن وقبل أن  لو أتٌنا و ب ر أي القمح المعروف اآلن، الخبز، قبل أن 

من طحٌن الشعٌر، هذا تفاضل،  خمسة آصع مثال  من طحٌن البر بسبعة آصع -بطحٌن بر 

هل ٌصّح أو ال ٌصّح؟ ٌصح، الجنس مختلف لككن ٌشترط التفاضل، انتبه حتى اسمه دقٌق، 

 هذا دقٌق وهذا طحٌن، الجنس واحد، لكن األصل مختلف.



نزت بأكٌاس، هل ال زالت التمور مكٌلة؟ تتحّول إلى الوزن  األصل أّنها مكٌلة، طٌب لو ك 

، ال ٌجوز أن تبٌع خبزة بخبزتٌن، سٌذكره ، مكٌل أو موزون؟ موزونالخبزمباشرة. 

ا" لو تمرة بتمرتٌن ال ٌصّح.المؤلف "ولو ٌ  سٌر 

مٌع، ال ٌنتقل إلى الوزن. الحلٌب مكٌل، وإذا تّم تثلٌجه؟ ال ٌوجد حلٌب مثلّج، ٌنتظر حتى ٌ

الصناعة إذا دخلت على هناك قاعدة عندنا ما أخرجته الصناعة عن الوزن فلٌس بالب ون، 

ا، قطع الموزون  صنعنا منها صحون، هل ٌجوز مبادلة  حدٌد مثال  تخرجه عن كونه موزون 

صحنٌن من الحدٌد بثالثة صحون؟ ٌجوز ألّنها صارت معدودة، إال الذهب والفضة لو 

ا فإّنها ال تزال موزونة، إال شٌخ اإلسالم رحمه هللا خالف فً هذه المسألة وقال   ٌ صارت حل

ًّ ٌجري  ًّ ٌخرج عن الوزن، والصنعة لها أثر، والصحٌح هو قول الجمهور أّن الحل إّن الحل

 ال ٌجوز بٌعه إال بالوزن. فٌه الربا حتى لو كان مصّنع،

وٌحرم فً كل مكٌل وموزنون بٌع بجنسه متفاضال  نوعان ربال الفضل وربا النسٌئة قال: "

ا ال ٌتأّتى ٌ كال وال ولو ٌسٌر  " ٌعنً ولو كان هذا المبٌع الربوي قلٌل ٌسٌر ال ٌتأّتى كٌله، ال 

ا هذه العلّة فً النقدٌن الوزن وفً ما عداهما هً العلّة،  ٌوزن، تمرة بتمرتٌن، ما ٌصّح. إذ 

ٌعنً ب ر بب ر متفاضال  ٌعنً خمسة آصع بثالثة آصع،  ٌحرم الربا فً كّل مكٌل بٌع بجنسه،

."  "وموزون بٌع بجنسه متفاضال 

  :ًا ذكره بقوله "وٌصحّ الضابط الثان  ٌ ٌصح  بٌع المكٌل أو " نقول الضابط الثانً به متساو

 : الموزون بجنسه بشرطٌن

بر ، ٌعنً ٌصّح أن تبٌع بر ببر بشرطٌن، هل ٌجوز بٌع الالتساويالشرط األّول:  -

 ال ٌجوز، هو بر، بخالف لحم الغنم ولحم اإلبل.  ؟النجرانً بالبر القصٌمً متفاضال  

 .القبض قبل التفّرقالشرط الثانً الذي لم ٌذكره المؤلف:  -

  :ر، بر بتمر، بر مثل بر بشعٌ ،ٌصح  بٌع المكٌل أو الموزون بغٌر جنسهالضابط الثالث

إن اتفقا فً العلّة  :بٌع المكٌل أو الموزون بغٌر جنسه أوال   ٌصحّ بحدٌد بذهب بفضة. نقول 

ٌ شترط شًء، كب ر بر بشعٌر اشت رط القبض قبل التفرق، كب   ا: إن اختلفا ال   ٌ فضة أو ثان

ٌ شترط التساوي وال التقابض فً المجلس، ما ٌشترط شًء، لكن ٌقول المؤلف  بحدٌد، ال 

 ا.بر بنحاس مطلق   ،ا بر بحدٌدمطلق  نسه جبغٌر  رحمه هللا "بغٌره" ٌعنً ٌصّح بٌع الجنس

 المعٌار هو ، ًلموزون بجنسه إال بالمعٌار الشرعبٌع المكٌل أو ا ال ٌصح   :الضابط الرابع

 همعٌارب إالمكٌل بالمكٌل أن تبٌع ال عنى ال ٌصحّ ع، ٌللمظروف كالصا يالظارف المساو

ك لو ؟ ألنّ لماذا ،اأن تبٌع المكٌل وزن   ال ٌصحّ  نًٌعالكٌل  ؟ا هو معٌار المكٌلً، مالشرع

 باللحم ًال ٌجوز أن تأتن، الوز ؟ما هو معٌار الموزونى، ا ال ٌتساوبعت المكٌل بمثله وزن  

ا ال لو بعت المكٌل بمثله وزن   ل تساو  ستحٌل ٌحصم ،اأبد   ال ٌحصل تساو   ال ٌصحّ  كٌال   تبٌعه

أعطٌتك مقابل  ثمّ  مثال   ًته ببر نجراننت لو عندك صاع ومألً أماذا؟ ٌعن، لٌحصل تساو  

ٌل ٌكون هذا زن الصاعٌن مستحٌل أن ٌتفقا فى الوزن مستحذهبنا نلو  ،مهذا الصاع بر قصٌ

 ينواع األرز الواحد الهندوهناك بحث للشٌخ ٌوسف أحمد بحث فً أ، كٌلو وهذا كٌلو مثال  

ٌعنى لو ي، الهندذا الحصاوي ٌختلف عن األرز الصاع من ه ،وهكذا يغٌر المصر

لذلك  ،مستحٌل ًه ال ٌكون وزنه مثل الصاع البسمتوزنت ثمّ  يوضعت صاع من األرز الهند

 ،المسلمٌن ًمن رجوع األصواع ف بدّ  لذلك ال ،وهو الكٌل ًمن المعٌار الشرع بدّ  ال

العلم ن ٌتخذ طلبه ً أه ٌنبغوالفقهاء ذكروا أنّ ، ألصواع مفقودة من سنٌن طوالا المشكلة أنّ 

ذكر المؤلف ه. زكاة فطر زكاة زرع وثمار ٌكٌل ب عندك ناء وٌعلم علٌه وٌجعله صاع ٌكٌلإ



لم ال عكسه إال إذا ع  و"، بر ببر ال ٌصحّ  "اال مكٌل بجنسه وزن  " :هذا الضابط قال

هما ٌتساوٌان ا وعلمنا أنّ المكٌل بمكٌل موزون   إذا بعنا ًٌعن، "ًشرعالمعٌار ال ًف بتساوٌهما

 ًجاز ذلك ف يبعناه بالوزن ووجدنا التساو شاهدنا قبل ذلك كٌلٌهما ثمّ  بأنالصاع نعلم  ًف

 ً.المعٌار الشرع

 ةالنسٌئ وربابقوله  هوذكر ،ساءن  م بٌعه الربا حر   ةعل ًتفقا جنسان فاإذا  :لضابط الخامسا 

بموزون لبر بالشعٌر أو موزون كمكٌل بمكٌل مثل ا ،ربا الفضل ةعل ًاتفقا ف فٌما ٌحرم

وال تبٌع نحاس م، وتقبض البر اآلن والشعٌر بعد ٌو ال ٌجوز أن تبٌع بر بشعٌر ًٌعن ،ء  سان  

إال أن ، موزون بموزون نساء   - تقابض لهما أو ألحدهما ال ٌجوز بحدٌد نساء وال ٌحدث

وتقبض الحدٌد  ةأن تبٌع حدٌد بفض ٌصحّ  ن، إذا كان الثمن أحد النقدٌنحد النقدٌأٌكون الثمن 

ا  ا كان الثمن أحد إذٌجوز  ،والحدٌد غدا   ،الفضة -أو تقبض النقد اآلن اآلن والفضة غد 

 ّح.النقدٌن فٌص

 ط، ٌجوز بال شرو ،ًءالجنسٌن الربوٌٌن جاز كل ش ًف ةإذا اختلفت العل :الضابط السادس

 . "امكٌل وعكسه مطلق  بٌع ٌجوز " :قالمثل حدٌد ببر. 

وصرف ذهب بفضة " :قال ،هو بٌع النقد بالنقد الصرف، عن الصرف تكلم رحمه هللا ثمّ 

ٌجوز صرف الذهب بالفضة وٌجوز صرف الفضة بالذهب لكن بشرط التقابض فى ه" وعكس

شترط ٌ  قد. فترق متصارفان بطل العاوإذا  ،ةتفقا فى العلاالجنس لكن  ًفا فختلا هالمجلس ألنّ 

لو حصل قبض  ًٌعن ،بطل العقد فٌما لم ٌقبضقبل القبض قا المجلس وإن افتر ًالتقابض ف

 يهل ٌجر ً؟األوراق النقدٌة ما هض. فٌما لم ٌقب فٌما قبض وال ٌصحّ  ٌن صحّ وضلبعض الع  

الرٌاالت  ،الوزن ًعندنا ف ةالعل فٌها الربا ألنّ  يال ٌجرا؟ فٌها الرب يفٌها الربا أو ال ٌجر

اللاير ٌدخل مقابله  ،دخل فٌها البترول -آلن ال لكن ا اٌقابلها ذهب هذا سابق   ًبالذهب ٌعن ةمغطا

 مائةهذه  ًعنٌقول ب  ؟ ن تصرف المائة بمئتٌنأهل ٌجوز  ؟الربا فٌها يهل ٌجر ،أشٌاء كثٌرة

 ةعندنا العل ةالثالث ةفٌها الربا هذه العل يهل تجر ؟هل هذا ٌجوز، قدٌمة بمائة وخمسٌن ةالجدٌد

 ةج هذه النقدٌة على أنها ربوٌخ خرّ ومع ذلك فٌه أحد المشاٌ ةعام ةهذه مشكل ،أربع رواٌات

فٌه  يٌجر االثمنٌة فكل ما كان ثمن   ةلنا العلفلو ق .ه هو الغالب عندهمما ذكروا النقدٌن ألنّ وإنّ 

وراق فاأل مه،معنى كال - فٌها الرباى مالك لو تعامل الناس بالجلود لجرالربا مثل ما قال اإلمام 

 .ساءجوز التفاضل وال ٌجوز الن  جنس والرٌاالت جنس آخر فٌ هذه الدوالرات مثال  

كت على ولو شٌّ  ؟من الصائغ بالصراف هل حصل تقابض أو لم ٌحصل اذا اشترٌت ذهب  إ

فً فٌه ٌوم  سحبت ولم تصل ألنّ  -صمت عشرة آالف قٌمة الذهب قد خ   أنّ  حسابك ترى مثال  

ساب شترٌت من الرٌاض وحاالراجح و ًمثال  لو أنت فك. بٌن البنو ةمقاصّ األسبوع ٌحصل 

قول حصل نفهل ، ٌحصل قبض ما ،و ٌومٌنأاض ال ٌنتقل للصائغ إال بعد ٌوم الرٌ ًالصائغ ف

الحقٌقه فقدت  ًف للصائغ تجوز ولو لم تنتقل له إال بعد ٌومٌن ألنّ  ةبالنسب ؟قبض أو لم ٌحصل

ا هم عندهم أٌض  ك. المبلغ بعد أن ٌسحب من ًك ال تستطٌع أن تتحكم فولكنّ  ،المبلغ ولو لم ٌصل

بذهب قدٌم وتعطٌه تقول بكم هذا الذهب القدٌم فٌقول  ًتأت ةمرأا ،بذهب قدٌم ًعض الناس ٌأتب

ال ف، د بخمسة عشر ألف وبعطٌك خمسه آالخذ مثله ذهب جدٌآبعشرة آالف فتقول أنا  مثال  

ٌ  ٌجوز حتى ولو كان متسا بعد  عندها وتقبض الثمن ثمّ  يالحل أن تبٌع الذز، ا فى الوزن ال ٌجوو

 ه. بالثمن وتزٌد علٌ يتشتر ذلك

 وهللا تعالى أعلم وصلى هللا على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



 :أسئلة

 * ذكرت بالنسبة لخٌار الشرط، لٌس له دلٌل

ا، لكن له دلٌل عام  .لٌس له دلٌال  خاص 

ٌّر أحدهما اآلخر، هذا دلٌل * فً حدٌث  ٌّعان بالخٌار ما لم ٌتفرقا، أو ٌخ ٌدل على الشرط "الب

 على الشرط؟

ا ٌعنً،   تمدٌد خٌار الشرط. -ٌدخل فً عموم الحدٌث. أقصد خاص لٌس صرٌح 

معاٌنة فقط، ترى السٌارة فقط وتزاٌد علٌها، ال ٌعطٌك * مزادات السٌارات، هل تصّح؟ ٌعنً 

ا فقط.عٌوب السٌارة، تك  ون نظر 

ا له خٌار العٌب، إما أن ٌفسخ أو ٌأخذ األرش. األصل معرفة أجل، المزاٌد ة جائزة، إذا وجد عٌب 

 المبٌع بالرؤٌة وقد رآها.

ن؟ ، ثم ولدت زمن الخٌار، ثم طلب احدهم الفسخ، فالمولود لم  ا حامال   * لو باع رجل فرس 

للبائع، سابق ا قلنا الحمل الذي بعد العقد، هذه  إذا قبل العقد هو مبٌع، فإذا فسخ بعد العقد ٌكون

 المسألة فٌها كالم.

ٌّن أّنه باعه بأقّل من  ٌّن أّنها معٌبة، ثّم بعد تقوٌمها صحٌحة ومعٌبة تب * لو اشترى رجل ساعة فتب

 قٌمتها معٌبة، فهل ٌؤخذ منه األرش ولماذا؟

ا إذا باع الجّوال هذا الفائدة فً تعٌٌن المصطلحٌن اللذان ذكرناهما: ثمن وقٌ مة، ذكرنا مثال أٌض 

ا بمائة وخمسٌن،  ا، جئنا إلى السوق قالوا فً السوق معٌب  بمائة لاير هذا الثمن، ثّم ظهر معٌب 

ا بمائتٌن، ما فً مشكلة ألّن النسبة عندنا إٌش؟ الثمن األصلً. لماذا نعود إلى الثمن  وصحٌح 

ألّن األصلً هو الذي تّم العقد علٌه وحصل  األصلً، لماذا ال نعود إلى قٌمته عند التجار،

به، فكٌف نعود إلى قٌمته عند التجار، وهل سٌرضى المشتري أن ٌشتري بقٌمته عند الرضا 

ا عند التجار لكن البائع باعه بمبلغ عادي، ما ٌرضى بقٌمته عند التجار ؟ أو لو كانت رخٌصة جد 

اق علٌه، ونعود إلى النسبة فقط لكً ننسب االتفالتجار، فال بّد أن نعود إلى ثمنه الذي حصل 

 إلى الثمن األصلً. -النقص الذي حصل إلٌه 

بن، والشٌخ المنصور غ   فقدإذا باع ما ٌساوي مائة بثمانٌن عشرٌن، أّنه  دلٌل الطالبذكر فً 

ذكره والشٌخ الخلوتً ذكره، لذلك نحن نقول أّن هذا هو الع رف، كلهم مطبقٌن على أّن مرّد 

بٌن الناس. نحن وّجهنا كالم الدلٌل على أّنه العرف وال زلنا نعمل  الغبن إلى العرفمعرفة 

ا. لو اشترى ما ٌساوي  بالعرف. النسبة عندهم عشرٌن بالمائة مغبون، عشرة بالمائة لٌس مغبون 

ابن تسعٌن بالمائة قالوا هذا ٌتغابن فٌه الناس، لو استرى ما ٌساوي ثمانٌن بالمائة قالوا هذا ال ٌتغ

 فٌه الناس.

فتوى انتشرت بالنسبة للصرف، إذا دخلت محل واشترٌت سلعة بمبلغ خمسمائة لاير مثال  وهو * 

 ذهب



ن، أرى أّنها جائزة والصرف األصل أّنه لٌس عقد صرف إّنما عقد إٌفاء، إٌفاء ما علٌك من الثم

، بعض العلماء ٌحّرمها أن ٌقول صرف وال ٌجوز التفرق قبل  ا ولٌس أصال  ع  ب   -أتى ت 

* عندك خمسمائة لاير، صاحب المحل ما عنده ٌصرف لك، ذهب صاحب المحل إلى جاره، 

قال عندك خمسمائة؟ قال: ما عندي، قال: طٌب اعطنً ما عندك، ٌعطٌه الخمسمائة وٌأخذ 

 الموجود ثّم ٌعطٌك على أّنه إذا جاء المبلغ ٌكّمل لك الخمسمائة، اإلشكال بٌن المتباٌعٌن

، لذلك قالوا األصل فً الصرف وجود التقابض فً المجلس، لو كان الحل، ٌقول له أقرضت لك

ٌ شترط التقابض فً المجلس،  ا ما  أعطٌك اآلن ألف دٌنار، تعٌد لً ألف دٌنار بعد شهر، ما قرض 

ا، والحٌلة هً األمور المباحة التً ٌتوّصل بها إلى محّرم، فً  تقابض فً المجلس، صار قرض 

 ٌل جائزة فً المذهب معدودة ٌعنً.فهذه محّرمة، لكن هناك ح

 على آله وصحبه وسلم.وهللا تعالى أعلم وصلى هللا على نبٌنا محمد و


